
A incerteza das 

eleições se vai, as 

festas do final do ano 

vêm e trazem com elas 

o consumo de bens e 

serviços

Bens e serviços que 
crescem e se juntam 
aos juros e infl ação, 

todos unidos para empurrar 
a economia brasileira à reto-
mada do crescimento. Esse 
cenário otimista, enfeitado 
por um endividamento menor 
de empresas e consumidores, 
com contornos de capacidade 
ociosa elevada, especialmente 
na indústria e no mercado 
de trabalho, é o ambiente 
ideal para que entrem em 
cena os heróis da economia, 
empresários e capitalistas 
que investirão sua riqueza e 
capital na criação e desenvol-
vimento de novos e apurados 
bens e serviços para atender 
aos anseios do consumidor.

Todavia, diferente da fi cção, 
no ambiente dos negócios, 
quem mais precisa de cuidado 
são esses heróis, que migrarão 
pela desconhecida terra dos 
contratos, no mais das vezes, 
sem dominar a maioria dos 
seus meandros. Acontece 
que, junto com o aumento 
da produção de bens e servi-
ços e da sua distribuição no 
mercado consumidor, não 
cresce apenas a quantidade 
de contratos celebrados e o 
número de obrigações a serem 
cumpridas pelo empreende-
dor, mas adolesce também a 
complexidade das relações 
contratuais e, por consequên-
cia, as possibilidades de dis-
cussões judiciais envolvendo 
cláusulas contratuais.

Há contrato com o provedor 
do capital de giro, com o for-
necedor de insumos, contrato 
de trabalho, contrato de par-
ceria, contrato com o trans-
portador e com o consumidor 
fi nal, contrato de compra e 
venda, contrato de locação, 
contrato de investimento, 
depois vem o termo aditivo 
que prorroga o vencimento e 
a forma de cumprimento da 
obrigação, renova as puni-
ções por descumprimento e 
mantém as demais cláusulas. 
E por aí vai.

Esse terreno dinâmico das 
relações contratuais, com 
diferentes naturezas e im-
plicações, modifi cadas a um 
ritmo alucinante pelo avanço 
da tecnologia e das formas de 
fazer negócio, sem dúvidas 
eleva o empresário, mesmo 
o mais experiente, a uma 
condição de vulnerabilidade 
jurídica que, se não tratada 
da forma adequada, pode tra-
zer danos irreparáveis. Dito 
de outra forma, empresário 
que caminha sozinho por 
essas bandas, está “dando 
sopa ao azar”. Isto porque o 
direito das obrigações é um 
tanto quanto impassível, não 
convive com meias palavras, 
menos ainda com suben-
tendimentos. Ou está bem 
escrito ou não está. 

O contrato faz lei entre as 
partes, o que signifi ca que, 
no exercício da autonomia 
da vontade, as partes contra-
tantes são quem cria a lei que 

mandará nelas mais tarde. E 
como diz a sabedoria popular: 
“o que está combinado não 
é caro”. Mas, quem combina 
mal... Desta importância de 
produzir um contrato adequa-
do à realidade do negócio, com 
cláusulas redigidas por quem 
conhece o ambiente do judi-
ciário e os desdobramentos 
que a relação contratual pode 
trazer, nasce uma parceria tão 
saudável quanto necessária: 
a do empreendedor com o 
profi ssional da área jurídica. 
Como já dizia Milton Erickson: 
“no veneno está o antídoto”. 

Transportando essa verda-
de para o ambiente jurídico-
-contratual, podemos afi rmar 
que ninguém melhor para 
criar cláusulas preventivas e 
evitar um confl ito judicial do 
que aquele que se dedica a 
resolver confl itos contratuais 
no judiciário, quando as regras 
criadas pelo contrato não fo-
ram sufi cientes para conduzir 
a relação de forma pacífi ca, 
mesmo quando as partes estão 
dotadas de boa-fé.

Não é pequeno o número 
de ações que abarrotam os 
tribunais pedindo por anula-
ção de cláusulas e até mesmo 
de contratos inteiros, não 
raramente, por ausência de 
transparência e clareza nas 
disposições do instrumento. 
Dessa vez, o exemplo prá-
tico vem de Minas Gerais. 
Ainda não esfriou o acórdão 
lavrado pela 14ª câmara cível 
do TJMG em 30/11/2018, 
nos autos da apelação nº 
1.0000.18.074009/001, que 
anulou o contrato de emprés-
timo fi rmado entre as partes, 
desfazendo o negócio celebra-
do e condenando a instituição 
fi nanceira ao pagamento de 
danos morais ao contratante.

Ao anular o contrato e con-
denar a instituição bancária ao 
pagamento de danos morais, 
a Corte mineira fundamentou 
que as disposições contratuais 
induziam a erro e não cum-
priam o dever de informação. 
Nas palavras do órgão julga-
dor, “informação adequada 
implica em correção, clareza, 
precisão e ostensividade, sen-
do o silencio, total ou parcial, 
do fornecedor, a respeito da 
utilização do serviço, uma 
violação ao princípio da trans-
parência”.

O entendimento esposado 
pelo TJMG não encontra 
divergência relevante entre 
os tribunais pátrios. Como 
se vê, basta uma palavra mal 
colocada, uma virgula fora do 
lugar, ou mesmo a falta delas, 
para que a validade do pacto 
seja questionada e, quiçá, 
prejudicada. Certo, portanto, 
que nesse caminho tortuoso 
e necessário que o mundo 
jurídico representa para o 
empreendedor brasileiro, o 
advogado deve servir como o 
guia, que antevê os perigos do 
caminho e aponta qual a rota 
mais segura para se chegar ao 
destino desejado. 

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, atua nas áeras 

direito privado, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário,

família e sucessões
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Contencioso

Cível e Imobiliário
renan.lopes@ffl  aw.com.br).

Na terra dos contratos, 
quem precisa de cuidado 

são os heróis da economia
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Renan Freitas Lopes (**)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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ECOESFERA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.239.248/0001-11 - NIRE nº 35.224.257.209

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 21/12/2018, 
às 09:00h, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Conjunto 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Empresa deve possuir inscrição no PAT, para o oferecer o auxílio 
alimentação, sem incidência do INSS e FGTS? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE PEDIU DEMISSÃO POR MOTIVO DE OUTRO 
EMPREGO, PODE TER O AVISO PRÉVIO DESCONTADO?

Segundo o artigo 487, § 2º da CLT, a falta de aviso prévio por parte do 
empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários cor-
respondentes ao prazo respectivo. Isto posto, o funcionário que pediu 
demissão e não irá cumprir o aviso, pode ter o aviso prévio descontado 
em sua rescisão contratual.

CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZ
Para o cálculo da cota de aprendiz, as funções desempenhadas em locais 
insalubres e perigosos são desconsideradas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAÇÃO DO HOMOLOGNET
Quais empresas estão obrigadas a utilizar o HomologNet, qual a penali-
dade caso não utilize? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS FÉRIAS DO APRENDIZ MAIOR DE 18 ANOS TAMBÉM PRECISAM 
COINCIDIR COM AS FÉRIAS ESCOLARES?  

Segundo o artigo 19, inciso II da Instrução Normativa do SIT nº 
146/2018, o período de férias do aprendiz com idade igual ou supe-
rior a dezoito anos, deve coincidir, preferencialmente, com as férias 
escolares, em conformidade com o artigo 25 do Decreto n.º 5.598, de 
2005. Portanto, não é obrigatório que coincidam com o período de 
férias escolares, seria apenas uma sugestão do legislador.

OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR APRENDIZES
Empresa ou entidades sem fins lucrativos são obrigadas a contratar 
jovens aprendizes? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JULIO CESÁR SILVA REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Alves dos Reis e de Maria das Graças Silva Reis. 
A pretendente: SILVANA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adeilde Antonia da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Balanços Patrimoniais no Período de 31/12/2017 e 31/12/2016 - (Valores em R$ mil)
Ativo              2017              2016
Circulante 8.427.682,72 8.350.357,71
Disponivel 1.038.078,07 1.030.838,49
Aplicações Financeiras 7.186.288,76 7.248.592,95
Outros Créditos 194.779,81 63.034,80
Despesas Pagas Antecipadas 8.536,08 7.891,47
Não Circulante 2.337.128,00 2.657.002,76
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 1.954.807,84 2.037.964,84
Imobilizado 382.320,16 619.037,92
Intangível - -

Total do Ativo 10.764.810,72 11.007.360,47

Passivo              2017              2016
Circulante 10.939,14 238.296,83
Fornecedores 2.994,74 -
Obrigações Fiscais 6.184,40 24.352,92
Encargos Sociais a Recolher 960,00 1.920,00
Conta Corrente Acionistas 800,00 -
Provisões Diversas - 212.023,91
Não Circulante - -
Exigível a Longo Prazo - -
Patrimônio Líquido 10.753.871,58 10.769.063,64
Capital Social 5.000.000,00 5.000.000,00
Reservas de Lucro 5.753.871,58 5.769.063,64
Total do Passivo 10.764.810,72 11.007.360,47

Demonstração das Mutuções do Patrimônio Líquido
em 31/12/2017 e 31/12/2016

Capital Reservas
Realizado       de Lucro               Total

Saldo em 31/12/2015 5.000.000,00 4.811.920,34 9.811.920,34
Lucro Líquido do Exercicio - 957.143,30 957.143,30
Saldo em 31/12/2016 5.000.000,00 5.769.063,64 10.769.063,64
Reserva Legal - 181.202,77 181.202,77
Reserva Estatutaria - (181.202,77) (181.202,77)
Prejuizo do Exercicio - (15.192,06) (15.192,06)
Saldo em 31/12/2017 5.000.000,00 5.753.871,58 10.753.871,58

Demonstrações de Resultados
nos Períodos de 31/12/2017 e 31/12/2016 - (Valores em R$ mil)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2017 e 31/12/2016

BALABALABALABALABALATON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTDATDATDATDATDA
CNPJ: 03.421.217/0001-63
Demonstrações Contábeis

             2017              2016
Receita Bruta 31.136,27 28.749,40
Impostos e Deduções (2.729,95) (7.115,83)
Receita Líquida 28.406,32 21.633,57
Lucro Bruto 28.406,32 21.633,57
Despesas Administrativas e Gerais (488.147,35) (514.879,38)
Lucro Antes do Resultado Financeiro (459.741,03) (493.245,81)
Receitas Financeiras 449.434,77 1.921.595,20
Despesas Financeiras (4.885,80) (7.471,86)
Lucro Antes da Tributação (15.192,06) 1.420.877,53
Imposto de Renda e Contribuição Social - (463.734,23)
Lucro Líquido Após Tribuitação (15.192,06) 957.143,30
Lucro Líquido do Exercicio (15.192,06) 957.143,30

             2017              2016
A) Resultado do Exercicio (15.192,06) 957.143,30
Depreciação a Amortização 319.874,76 270.596,15
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (2.317,26)

304.682,70 1.225.422,19
B) Aumento/Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos (131.745,01) 35.812,30
Despesas pagas Antecipadas (644,61) (3.816,05)

(132.389,62) 31.996,25
C) Aumento/ Redução no Ativo não Circulante Realizável Longo Prazo
D) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
Fornecedores 2.994,74 (4.856,29)
Obrigações Fiscais (18.168,52) 14.414,26
Encargos Sociais (960,00) 960,00
Conta Corrente Acionistas 800,00 (2,00)
Provisões Diversas (212.023,91) 179.144,80

(227.357,69) 189.660,77
E) Aumento/ Redução no Exigivel a Longo Prazo - -
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Operacionais (55.064,61) 1.447.079,21
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado - (365.000,00)
Investimentos Realizados - (165.805,68)
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Investimentos - (530.805,68)
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Financiamento - -
Aumento/Redução Líquido
  de Caixa e Equivalente de Caixa (55.064,61) 916.273,53
Demonstração do Caixa e Equivalência de Caixa
Caixa e Equivalente de
  Caixa do Exercício (8.279.431,44) (7.363.157,91)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercicio 8.224.366,83 8.279.431,44

(55.064,61) 916.273,53

Notas Explecativas às Demontrações Contábeis em 31/12/2017 e 2016
A Sociedade tem como principal objetivo a) compra, venda e administração
de imóveis próprios; b) participação e realização de empreendimentos imobi-
liários, inclusive incorporações e fundos imobiliários; c) participação em ou-
tras sociedades na qualidade de sócia quotistas ou acionista; d) importação
e exportação sob qualquer forma permita em lei Aplicações Financeiras re-
presentadas por CDB / DEBENTURES, demonstradas ao custo de aplicação,
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e ajustadas,
quando aplicável a valor do mercado.

Riccardo Arduini
Diretor Presidente

Shozo Sato
Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

Jeferson Propheta (*)

A explosão dos dispositivos 
móveis, dos serviços e da 
compra online, e também 

a redução dos custos de arma-
zenamento proporcionados pela 
nuvem contribuíram para que os 
negócios trouxessem cada vez 
mais dados pessoais de clientes 
para dentro de casa. Afi nal, infor-
mação era vista como “ouro” para 
qualquer empresa, e quanto mais 
se tinha, maior a chance de gerar 
receita sobre ela. 

No entanto, a aprovação por 
parte do governo da nova Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD) 
causará uma inversão dramática 
nessa lógica estabelecida. A lei 
diz que as empresas passam a 
ser totalmente responsáveis pela 
segurança dos dados que coletam, 
processam, transmitem e arma-
zenam. Isso signifi ca que elas 
poderão sofrer graves punições, 
incluindo multas milionárias, em 
casos de incidentes de segurança 
como roubo ou vazamento de 
dados.  

Para atender aos pré-requisitos 
da lei e evitar as penalidades, é 
natural que as empresas terão que 
investir cada vez mais em recur-
sos de segurança da informação. 

Lei Geral de Proteção de Dados: 
sua empresa tem dados demais?
A pergunta título deste artigo pareceria algo irrelevante há alguns meses. Afi nal, sempre foi um 
pensamento comum entre as empresas o de que “quanto mais dados, melhor”

informação, avaliando a relevân-
cia do que é coletado de forma 
constante. 

Além disso, é fundamental 
que qualquer empresa que conte 
com um grande volume de da-
dos desenvolva um trabalho de 
classifi cação dos mesmos. Antes 
do surgimento da lei, negócios 
mais estruturados já faziam esse 
trabalho, mas apenas avaliando 
se determinado dado era crítico 
ou não para o negócio. A partir 
de agora, será preciso classifi -
car também os dados pessoais, 
inclusive para determinar se são 
sensíveis (caso, por exemplo, de 
origem racial, religião ou prefe-
rência política de uma pessoa) 
ou não. E isso não é um trabalho 
simples de se fazer. 

Por isso, retorno ao questio-
namento inicial deste artigo: sua 
empresa tem dados demais? Che-
gou a hora de começar a fazer esta 
avaliação, e também de buscar 
o auxílio necessário para que a 
transição para as normas trazidas 
pela LGPD sejam cumpridas da 
forma mais suave possível, com 
pouco ou nenhum impacto para 
o negócio. 

(*) - É diretor geral da McAfee no Brasil 
(www.mcafee.com).

Também é possível afi rmar que, 
quanto mais informações ela 
coletar e armazenar, mais custos 
terá para mantê-las de forma 
segura dentro de seu ambiente, 
estejam os dados armazenados 
internamente ou na nuvem. 

Caberá às empresas, portanto, 
fazer uma análise se vale a pena 
continuar coletando dados pes-
soais de forma descontrolada, 
seguindo a regra do quanto mais 
melhor, ou apenas aqueles que 
realmente façam sentido para o 
negócio. Além disso, será preciso 
olhar para “dentro de casa” e 
avaliar quais das informações já 

armazenadas faz sentido manter. 
É como abrir aquele velho armá-
rio, repleto de quinquilharias, 
e avaliar: “de tudo isso, o que é 
realmente importante e do que 
eu posso me desfazer?” 

Pode parecer algo simples 
de implementar, mas esse novo 
pensamento trará impactos para 
diferentes esferas do negócio. 
Áreas como as de marketing e 
comercial, que utilizam os dados 
pessoais para lançar produtos, 
promoções ou oferecer novos 
serviços, provavelmente terão 
que estar mais próximos à área 
de tecnologia e segurança da 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: TIAGO ALFREDO GARCIA, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia 22/11/1982, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alfredo Ambrosio Garcia e de Nilceia Tozzi 
Garcia. A pretendente: JULIA NICOLE MENACHO TEIXEIRA, nascida em San José, 
Chiquitos, Departamento de Santa Cruz, Bolívia (transcrição feita no 1º Subdistrito - Sé, 
desta Capital), no dia 21/11/1988, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Lupo Menacho 
Vilarde e de Rosangela Teixeira de Carvalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Ativo 31.168.074,78
Ativo Circulante 17.494.653,02
Disponibilidades 16.106.449,84
Caixa Geral 30.000,00
Caixa Matriz 30.000,00
Instituições Financeiras 806,45
Banco Conta Movimento 10,00
Banco Contas de Investimento 796,45
Aplicações Financeiras 16.075.643,39
Aplicação Renda Fixa 16.075.643,39
Circulante de Curto Prazo 1.388.203,16
Créditos Tributários 8.203,18
Impostos a Compensar 8.203,18
Outros Créditos 1.380.000,00
Partes Relacionadas 1.380.000,00
Ativo Não Circulante 13.673.421,76
Investimento 466.565,96
Participações Societárias Controlada 466.565,96
Odontoclinic S.A 466.565,96
Intangíveis 13.206.855,80
Fundos de Comércio 13.206.855,80
Fundos de Comércio 13.206.855,80

Passivo 31.168.074,78

Passivo Circulante 6.918,77

Impostos e Contribuições 6.918,77

Provisões Fiscais e Previdenciárias 6.918,77

Impostos Sobre Resultado 6.918,77

Patrimônio Liquido 31.161.156,01

Capital Social 30.399.030,89

Capital Social Integralizado 30.364.027.80

Capital Nacional 30.364.027.80

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 35.003,09

AFAC 35.003,09

Lucros/Prejuízos Acumulados 1.091.375,94

Lucros/Prejuízos Acumulados 1.091.375,94

Lucros/Prejuízos Acumulados de Exercício 1.091.375,94

Outras Contas (329.250.82)

Ajuste Reflexo (329.250.82)

Resultado Abrangente (329.250.82)

Contas Resultado - Credoras
Resultado de Equivalência 301.303,91 C
Rendas Operações Renda Fixa a Realizar 342.952,81 C
Contas Resultado - Devedoras
Despesas de Divulgação 6.152,80 D
Despesas Tributarias 120,96 D
Serviços Técnicos Especializado 5.275,31 D
Serviços de Terceiros 900,00 D
Despesas Bancarias 807,22 D
IRPJ Sobre Resultado 21.444.49 D
Contribuição Social Sobre Lucro 12.650.27 D
= Lucro 596.905,67 C

BRAVIA ODONTO S.A
 CNPJ: 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras do Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado do Exercício

Mauricio de Araujo
TC CRC: 215429/O-4

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores 
do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 31.168.074,78 
Trinta e Um Milhões, Cento e Sessenta e Oito Mil, Setenta e Quatro Reais 
e Setenta e Oito Centavos)
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